معرفـی مـا
شرکت فراگستـــر ،با هدف توسعه و تولید نرمافزارهای یکپارچه
ســازمانی ،از سال  1376تأسیس شد .اکنون پس از  17سال
فعالیت ،هزاران ســازمان و شــرکت متوسط و بزرگ از خدمات
نرمافزاری ما اســتفاده میکنند .امروز ما موفق شــدیم اجرای
موفقتریــن پروژههای نرمافزاری کشــور را در حوزه مدیریت
فرایندهای کسبوکار( ،)BPMSاتوماسیون اداری ،منابع انسانی،
مالی و بازرگانی را در کارنامه خود داشــته باشیم.

گستـره مـا
افتخار ماســت کــه بیــش از  120نفر کارشــناس متخصص در
محیــط کاری کامــا ً متفاوت ،در یک راســتا و با شــعار نوآوری و
نشاط فعالیت مینمایند.
جذب نیروهای نخبه و الگوهای بهروز توسعه نرمافزار در طول
حیات ما ،باعث گســترش زیرســاختهای فراگستــــــر گردیده
اســت و با تکیه بر این زیرساختها ،تا به امروز بالغ بر 2000
ســازمان با بیش از  450هزار کاربــر از خدمات نرمافزاری ما
استفاده مینمایند.

www.faragostar.net
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برای آشــنایی هر چه بیشتر با  BPMSبه وب
سایت فراگستر مراجعه نمایید.
http://www.faragostar.net/bpms

*

 BPMSچیست ؟

         آیا ایدههایی دارید که نمی توانید به راحتی آن را تبدیل به نرمافزار نمایید؟
         آیا شما نیز می دانید ایجاد یک تیم نرمافزاری سخت و هزینه بر است؟
         آیــا نرمافزارهایــی کــه بــه دنبــال آن هســتید ،بــه صــورت بســتههای نرمافــزاری
وجــود ندارنــد؟

         آیا دوست دارید در مدت زمان کوتاهی ایدههای نرمافزاری خود را اجرا کنید؟

پاســخ تمام سواالت باال اســتفاده از نرمافزار  BPMSاست.
 BPMSفناوری جدیدی اســت کــه دنیای تولید نرمافــزار و مدیریت اطالعات
را دگرگــون کرده اســت .ایــن نرمافزار قدرتمنــد ،مجهز به زبــان گرافیکی و
ســادهای اســت که میتواند ایدههای شــما را در مدت زمان کوتاهی تبدیل به
نرمافزارهای تحت وب نماید.
شما هرگز با پیچیدگیهای فنی و مهندسی نرمافزار سر و کار نخواهید داشت
و به راحتی روال کاری ســازمان را ترسیم و نرمافزار خود را میسازید.

ابزاری جهت
مکانیزه کـردن فرایندها

Business process management system
6
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*

بـدون نیاز به برنامهنویسـی
در کمتریـن زمان

چرا باید سازمانها
به  BPMSمجهـز شوند ؟
در اکثــر ســازمانهایی کــه فعالیتهــا بصــورت غیــر مکانیــزه
و دس ــتی انج ــام میش ــوند ،مش ــکالت زی ــر ب ــه وف ــور تک ــرار
میگردنـــد:
         فرایندها و کارها در سازمان طوالنیتر میشود.
      عملکرد افراد و واحدها قابل اندازه گیری نیستند.
         هزینه و زمان تولید نرمافزار با برنامهنویسی زیاد است.
       سرعت تغییر در نرمافزار متناسب با سرعت تغییر در سازمان نیست.
         هزینههای اجرایی در سازمان باال است.
      و...
راهحل مشــکالت فوق مکانیزاســیون فرایندهای ســازمانی است .اما یکی از
معایب مکانیزه کردن فرایندها از طریق برنامهنویسی ،زمانبر بودن و هزینه

بـا  BPMSتنهـا با صرف  30درصد از
زمان و هزینــه برنامهنویســی قــادر

باالی آن است.
بــا  BPMSتنها با صرف  30درصــد از زمان و هزینه برنامهنویســی ،قادر به
مکانیزهنمــودن کلیه فرایندهای خود خواهید بود.

بـه مکانیـزه نمودن کلیـه فرایندهای
خـود خواهید بود.
www.faragostar.net
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مزیتهای نرمافزار BPMS
فراگستــــــرچیست؟
اســتفاده از کاملتریــن و اســتانداردترین زبــان مدلســازی
فراینــد BPMN 2.0
فرمســاز قدرتمنــد بــا قابلیــت اضافــه کــردن عناصــر جدیــد در
فــرم بصــورت Drag&Drop
کاربرپســندی ،ســرعت بــاالی ســاخت فراینــد و اعمــال تغییــرات
بــا حداقــل مهارتهــای برنامــه نویســی
پشــتیبانی از نگارشهــای متعــدد فرایندهــای ســازمان
( )versioning

بوکار در هر مرحله بصورت Drag&Drop
اعمال قوانین کس 

قیمت بسیار پایین نسبت به محصوالت مشابه خارجی
امنیــت بــاال و ضــد نفــوذ در برابــر حمــات ســایبری و قــدرت
بســیار بــاال در حفاظــت اطالعــات

 BPMSبه صورت چشـمگیری
بهـره وری سـازمان را افزایش می دهد

یکپارچــه ســاز نرمافزارهــای جــاری ســازمان و پشــتیبانی کامــل
از معمــاری ســرویس گــرا SOA

www.faragostar.net
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چه چیزی فراگستــــــر را
در حوزه  BPMSمتمایــز
کـرده است ؟
عالوه بــر نرمافزاری قدرتمنــد ،تیم اجرای پروژههای  BPMSفراگستــــــر
مســلط به ابزار و مفاهیم  BPMو  BPMNبوده و تجربه موفق پیادهســازی و
اجــرای بالغ بــر  1500فرایند در بیش از  500ســازمان دولتی و خصوصی
را در کارنامه خود دارد .این حجم تجربه باعث میشــود مشتریان ما بتوانند
از طیف وســیعی از دانش و تجربیات اســتفاده نموده و در کوتاهترین زمان
به نتیجه مطلوب برسند.
از سوی دیگر راهاندازی آکادمی  BPMفراگستــــر جهت آموزش و فرهنگسازی
به کارشناسان و مدیران مرتبط از طریق برگزاری سلسله وبینارها ،سمینارها
و دورههای آموزشی ،زیرساخت مســتحکمی جهت نشر دانش و تخصصهای
مرتبط در این حوزه را فراهم آورده اســت.
همه ایــن عوامل در مجموع باعث گردیده اســت که فراگستــــــر به عنوان
برترین مجموعه فعال در زمینه  BPMSشــناخته شود.

فراگستـــــــر
بزرگتریـن شـرکت ایرانی فعال
در زمینـه BPMS

12
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آیا مایل هستید معیارهای
انتخاب یک  BPMSمناســب را
با هم بررسی کنیم؟
 BPMیک رویکرد جهانی است که خوشبختانه مجامع جهانی برای آن استاندارد و الزاماتی
وضــع نمودهانــد ،ازاینرو توصیه میشــود بــرای انتخاب نرمافــزار  BPMSاز معیارها و
شاخصهای استاندارد استفاده نمود.
در وبسایت فراگستــــــر چکلیستی جهت مقایســه و وزندهی به نرمافزارهای BPMS
تعبیه شــده که بهســادگی میتوانید از آن جهت بررســی و انتخاب یک نرمافزار مناسب
بهر ه ببرید.
عالوه بر آن شما میتوانید با مشاورین فراگستــــر (با شماره  )021-42623در خصوص
بررسی شــاخصهای یک  BPMSمناسب تماس بگیرید.

تــا دریافــت چک لیســت ارزیابی  BPMSفقــط  5ثانیه فاصله دارید

http://www.faragostar.net/bpms/bpms-evaluation

انتخاب اول
تاثیرگذار اسـتBPMS ،
واقعـی انتخاب کنید
14
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 BPMSفراگستـــــر چگونه کار میکند؟
در BPMSابتدا مدل فرایند بر اســاس زبان  BPMN 2.0ترسیم میشود.
سپس مدل دادهای و فیلدهای مورد نیاز در فرم ها طراحی میشوند .همچنین امکان فراخوانی از سایر نرمافزارهای
موجود در سازمان نیزبهسادگی وجود دارد.
در مرحله سوم بر اساس فیلدهای ایجادشده در مرحله قبل ،فرمهای مورد نظر را با  Drag & Dropو در کمترین
زمان ممکن طراحی مینماییم.
قوانین تجاری یا  Business Rulesدر مرحله چهارم و با  Drag & Dropمشــخص میگردند.
تا همین مرحله فرایند قابل اجراســت .پس از اجرای فرایند ،میتوانید مشــخص کنید که هر فعالیت را چه کسی
انجام دهد .در مرحله  6یکپارچگی و همکاری بین فرایندها اتفاق افتاده و ســپس فرایند از محیط آزمایشــگاهی
قابل انتشــار در محیط واقعی خواهد بود.

16
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مراحــل فوق در صفحات بعد تشــریح میگردد.

17

ابتـدا مدل فرایند
را ترسـیم کنید

طراحـی مـدل فرایند
Process Model

برخـــی از ویژگیهای ابزار
         تعریف انواع زیر فرایند Embedded , Reusable , Transactional , Multiple
      تعریف شروع کار یک فرایند براساس پیغام صادر شده از فرایند دیگر

ابزار  Process Modelerموجود در سیستم  BPMSفراگستــــر تمام آن چیزی
که برای طراحی نمودار فرایندهای پیچیده و چند ســطحی مورد نیاز است را
فراهم میکند .کاربر با اســتفاده از زبان استاندارد (BPMN 2.0کاملترین
و استانداردترین زبان برای مدلســازی فرایندها در سطح دنیا) فرایند را
طراحی مینماید.
همچنیــن امکان شکســتن یک فرایند به چند زیرفرایند بهســادگی در این
سیســتم مهیا شــده است.ازســوی دیگر بهدلیل پشــتیبانی از اســتاندارد
 XPDLامــکان  Importمدلهــای ایجــاد شــده از  Visioیــا  Exportآن به
تمامی نرمافزارهایی که از این استاندارد پشتیبانی مینمایند ،وجود دارد.

18
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         تعریف شروط مختلف برای آغاز یک فعالیت بر اساس نتیجه سایر فعالیتها
      پشتیبانی از الگوهای استاندارد  WCPمانند  Arbitrary, Syncronizationو ...
         پشــتیبانی از تمــام الگوهــای مختلــف تصمیمگیــری شــامل Parallel, Inclusive :
Exclusive, Event Based, Complex

      امکان تعیین زمان برای اجرای هر فعالیت
         امــکان آغــاز یــک فراینــد بــر اســاس الگوهایــی از قبیــلStart Event , Signal Start :
Event , Message Start Event , Timer Start Event

      و...
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در این مرحلـه فیلدهای
مـورد نیاز فر مها را بسـازید

طراحـی مـدل داده
Data Model

      خواندن اطالعات از سایر پایگاه دادهها با ابزار Virtualized Entity

در این بخش مدل ذخیرهسازی اطالعات تعریف میگردد .مدل داده تعریفشده

         خوانــدن اطالعــات از ســایر پایــگاه دادههــا بصــورت Replicated Entity

بنابرایــن با مســتقل بودن الیه طراحــی داده میتوان اطالعــات گوناگون از

      امکان اشترا کگذاری مدل داده طراحی شده بین فرایندهای مختلف

را میتوان در فرایند اصلی و یا ســایر فرایندها استفاده نمود.
برنامههای کاربردی متفاوت سازمان را در یک فرم اطالعاتی ،یکپارچه نمود.
را در قالب جداول شفاف و نرمال در پایگاه داده خود ایجاد میکند و باعث

      امکان تعریف جداول بصورت Master/Details

میشــود ابزارهای هوش تجاری و سایر سیستمها به راحتی از این اطالعات
بهره ببرند.
همچنیــن در این مــدل داده میتوان موجودیتهای دیگری از ســایر پایگاه
دادههای سازمان را بهطور مستقیم به مدل داده در حال طراحی اضافه کرد.

20

(بــرای مواقعــی کــه همــواره ســرور متصــل در دســترس نیســت)

ی مــورد اســتفاده بــرای نگهــداری اطالعــات
         ایجــاد جدولهــا و ســتونها 

نرمافــزار  BPMSفراگســتر به صورت کامال ً اســتاندارد اطالعات مدل داده

www.faragostar.net

برخـــی از ویژگیهای ابزار

مــورد نیــاز

         امــکان اســتفاده از ســایر جــداول تعریفشــده در ســایر فرایندهــا
بهمنظــور جلوگیــری از افزونگــی داده

      و...
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اکنون فرمها را بر اساس
مدل داده مرحله قبل با  Drag &Dropبسازید

طراحـی فـرم
Forms Design

برخـــی از ویژگیهای ابزار
      امکان طراحی و پیاده سازی انواع فرمهای الکترونیکی با قابلیت اجرای تحت وب
         تطبیق یافته و کامال سازگار با مرورگرهای IE، Chrome، Firefox، Safari

در این مرحله میتوان با  Drag & Dropو بر اســاس مدل داده طراحی شــده
در مرحله قبل به طراحی فرمهای سازمانی پرداخت .طراحی فرمهای سازمانی
با شــکل دلخواه و با قابلیتهای پیشــرفته نظیر اعتبار ســنجی و فرمهای پویا
از ویژگیهای مهم فرمســاز فراگستر میباشــد .همچنین امکان تعریف عناصر
جدیــد برای صفحات کاربری نیز میســر بوده و کاربر محــدود به کنترلهای از
پیش تعبیه شــده در سیستم نمیباشد.
خروجی فرمهای طراحی شده در سیستم ،تحت وب بوده و در صورتیکه سازمان
نرمافزار تحت وب دیگری داشته باشد ،میتواند در فرمساز فراگسـتر آنها
را بارگذاری و به اجرا درآورد.

22
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       امنیت فرمها در برابر حمالت سایبری
         استفاده از فرمهای مشترک و قالبهای از پیش طراحی شده
      قابلیت نمایش یا اعمال تغییرات بر اساس شروط خاص
         قابلیت طراحی فرمها به صورت Master/Detail
      کنترلهای پیشرفته جستجو
         پشــتیبانی از تمامــی مولفههــای اســتاندارد طراحــی فــرم (ماننــد Radio Buttons
 Drop Down، Drop List، Search Boxو )...

      و ...
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در ایـن مرحله قوانین
و شـروط فرایند را مشـخص کنید

طراحـی قوانین تجاری
Business Rules Design

برخـــی از ویژگیهای ابزار
      طراحی قوانین تجاری با استفاده از Drag & Drop
         قابلیت پیاده ســازی انواع قوانین و سیاسـتها ،محاســبات و تصمیم گیریهای

کاربر میتواند از قوانین ســاده تا بســیار پیشــرفته برای تعیین مسیریابی
فرایند استفاده نماید .همچنین امکان مراجعه به سایر سیستمها جهت تعیین
مســیر فرایند وجود دارد.برای مثال در مســیر فرایند میتوان به سیستم
حســابداری مراجعه نمود و وضعیت خاصی را در حســاب مشتری چک کرد.
برای مراجعه به ســایر سیســتمها و به جهت حفظ امنیت بیشــتر و جلوگیری
از مخدوش شــدن اطالعات از Web Serviceها اســتفاده میگردد .در این
بخش کاربر میتواند با استفاده از نمادهای گرافیکی ساده به تعریف شروط
بپــردازد و در صورت نیاز و جهت رفع هرگونه محدودیت قابلیت اســتفاده
از زبان اســتاندارد  C#نیز فراهم گردیده است.
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ســاده تــا پیچیده

      دریافــت اطالعــات از ســایر سیســتمها توســط WebServiceهــا و تصمیــم گیــری
براســاس آن

         اعمــال دســتورات حلقــه ،خوانــدن مــدل داده ،انتصــاب و  ...بــا اســتفاده از
نمادهــای گرافیکــی و بــدون نیــاز بــه دانــش برنامــه نویســی

      قابلیــت ارســال پیامــک ،ایمیــل ،ارســال اطالعــات بــه ســایر نرمافزارهــا از
طریــق ســرویسها

         استفاده از زبان برنامه نویسی  C#جهت پیادهسازی قوانین خاص
      و ...
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در اینجـا نقشها
کاربـران فراینـد را تعریف کنید
و
ِ

تعریف مجریان فرایند
Assigning Performers

برخــی از ویژگیهای ابزار:
      انتصــاب بــا اســتفاده از دادههــای چــارت ســازمانی ،موقعیتهــای جغرافیایــی ،نقشهــای
ســازمانی و...

هر فعالیت از فرایند را افراد خاصی در سازمان به انجام میرسانند
کــه به آن ایفاکنندگان گفته میشــود .در ایــن بخش از نرمافزار
مجریان هر یک از فعالیتها تعریف میشوند .ایفا کنندگان میتوانند
به طور مســتقیم یا بــا پیروی از منطق خاصی انتخاب شــوند .برای
انتخــاب ایفاکنندگان با اســتفاده از شــروط اختصاصــی ،ابزارهای
گرافیکی و ســادهای برای کاربر فراهم گردیده و قابلیت اســتفاده
از وب ســرویسها نیز در این بخش وجود دارد.
همچنین نحوه توزیع کار بین ایفا کنندگان میتواند به صورت خودکار،
بر اســاس الگوریتمهای توزیع عادالنه کار و  ...صورت پذیرد.

         قابلیت تعیین اولویت مجریان فرایند از سایر نرمافزارها
      پشتیبانی از انواع روشهای از پیش تعریف شده شامل:
1 1ارسال کار به اولین شخصی که کارتابلش فعال باشد.
2 2بر اساس سنجش کارهای موجود در کارتابلها و اختصاص کار به شخصی که کار
کمتری در کارتابلش موجود میباشد.
3 3ارسال همزمان کار به کارتابل گروهی از پرسنل و جمع آوری کار از کارتابل
سایرین در صورت دریافت کار توسط یک نفر
4 4تعیین نفر بعدی انجامدهنده فعالیت بر روی کارتعریفشده توسط نفر قبلی
5 5تخصیص کار بهصورت دستی
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میتوانیـد فرآیند را با سـایر
سیسـتمهای موجـود در سـازمان یکپارچه کنید

یکپارچه سازی
Integration

برخـــی از ویژگیهای ابزار
      اتصــال سیســتمهای ســازمانی بــه یکدیگــر بــرای باالبــردن ســطح
یکپارچگــی بــا ســایر سیســتمهای کاربــردی ســازمان در حیــن فراینــد
بــا اســتاندارد Web Service

این بخش به صورت اختیاری در سیستم تعبیه شده است که میتواند
برای باالبردن سطح یکپارچگی با سایر سیستمهای کاربردی سازمان
مورد استفاده قرار بگیرد .برای مثال درخاتمه فرایند مرخصی نیاز
است ســوابق آن در سیستم حضور و غیاب (که ممکن است توسط
شــرکت دیگری ارائه گردیده باشد) ثبت گردد .با استفاده از این
قابلیت میتوان در طول فرایند ،سیســتمهای ســازمانی را نیز به
یکدیگــر متصل نمود که برای تبــادل اطالعات در این بخش نیز از

         امــکان درج و فراخوانــی اطالعــات بیــن پایــگاه دادههــای مختلــف بــه
شــکل دو طرفــه

      حفــظ سيســتمهاي موجــود و پرهيــز از تعويــض سيســتمها بــا برندهــاي
متفــاوت بهمنظــور تاميــن يکپارچگــي بيــن آنهــا

         ایجــاد همــکاری و تعامــل بیــن فرایندهــای ســازمان و ایجــاد یکپارچگــی
در ســطح فرایندهای ســازمان ()End To End Process

استاندارد وبسرویس استفاده میشود.

28
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به همین سـادگی
فرایند سـاخته شده است
میتوانیـد آن را اجرا کنید.

اجرای فرایند
Execute

برخـــی از ویژگیهای ابزار
      امکان توسعه امن فرایند در محیط توسعه ،مستقل از محیط عملیاتی
         امــکان اجــرای آزمایشــی فراینــد در محیــط آزمایشــی بــدون تخریــب و

طی  6گام گذشــته ،فرایند بهطور کامل تعریــف گردیده و اکنون کاربر
میتواند به استفاده از فرایند تعریفشده بپردازد .کاربر در محیط وب
میتوانــد یک جریان کار جدیــد ایجاد نماید و پــس از تکمیل فرم ،آن
را به مرحله بعدی بفرســتد .مسیر فرم به صورت خودکار توسط موتور
 BPMSهدایت میشــود .هر کاربر نســبت به ســطح دسترسی میتواند
گزارشــات خاصی از فرایند را برای خود ایجاد نماید.
نرمافزار  BPMSسه محیط مستقل برای توسعهدهندگان فرایند ،محیط
آزمون برای تســت فرایند و محیط عملیاتی بــرای اجرای واقعی فرایند
فراهم نموده است.
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دســتکاری اطالعــات عملیاتــی

      یکپارچگی با  Active Directoryو LDAP
         مدیریت نگارشات فرایند بصورت خودکار
      حفــظ و نگهــداری ســوابق فرایندهــا جهــت بررســی میــزان بهبــود فراینــد
در نســخههای بعــدی

         پشــتیبانی از اجــرای فراینــد بــا نــام کاربــری  Adminبــدون نیــاز بــه
 Loginو Logoutهــای متعــدد

      و...
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کارتابل جریان کار
(محیط کاربری)

کاربران در محیطی زیبا و بســیار حرفهای در بســتر کارتابل خود
امکان مشــاهده و ایجاد فرایندهایی که به آنها دسترسی دارند
را خواهند داشت.
کارتابل کاربر به صورت خودکار بر اساس فرایندها تفکیک شدهاند
و کاربر فقط با کلیک بر روی کارهای اختصاص یافته میتواند ،فرم
مربوطه را تکمیل و فعالیت خود را به اتمام برســاند.
مشتریان و شرکای تجاری سازمانها نیز از طریق درگاههای تعبیهشده
در وبســایت ســازمان ،امکان ایجاد و رهگیری درخواســتهای
خود را دارند.

مزایــای کارتابل جریان کار
      دارای واسط کاربری مبتنی بر وب و موبایل با کاربری حرفهای
         مشاهده انیمیشن گرافیکی مسیر طی شده هر فرایند
      امکان پیگیری وضعیت فرایندهای ارجاع شده
         امکان تعیین هشدارها در صورت عدم انجام فرایند در زمانبندی
      یکپارچگی کامل با اتوماسیون اداری تحت وب فراگستــــر
         یکپارچگی با پورتال سازمانی و سفارشیسازی آن
      امکان ارجاع و ایجاد فرایندها ازبستر موبایل
         مشاهده کلیه سوابق و تغییرات انجام شده بر روی فرایند
      قابلیت پوشهبندی و طبقه بندی فرایندها به صورت دلخواه
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گزارشات
و پایش فرایندها
مجموعه گزارشات تعبیه شده در  BPMSفراگستر سازمان را قادر
میســازد که به واسطه دانش و هوشــمندی ایجادشده مبتنی بر
تحلیــل دقیق از اطالعات فرایندهــا و عملکرد مجریان هرفرایند،
ضمن شــناخت گلوگاهها و کیفیت اجرای فرایندها ،تصمیمســازی
و اصالح الگوی فرایندها را نیز بهبود و ســرعت بخشد.
با توجه به اهمیت گزارشــات و گســتردگی نیازمندیها در حوزه
گزارشگیری ،گزارشساز قدرتمند فراگستر میتواند پاسخگوی
طیف وســیعی از نیازمندیها و سالیق باشد.

مزایای گزارشات
      امکان مشاهده گزارشات در بستر وب و موبایل
         امــکان ســاخت گزارشــات نمــوداری ،جدولــی ،ماتریســی بــه صــورت
 Drill Downو نمایــش ترکیبــی اطالعــات در قالــب جــدول Gauge
و نقشــه
      رهگیری روند اجرای فرایندها به صورت کامال ً گرافیکی
         وجــود بیــش از دههــا گــزارش مدیریتــی و کاربــری منتــج از اجــرای
سیســتم در بیــش از صدهــا ســازمان

بوکار( )Business Activity Monitoring
      پایش فعالیتهای کس 
         امکان مشاهده گزارشات در بستر پورتال سازمانی
      قابلیت توسعه و تغییر در گزارشات توسط سازمان
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تکنولوژیهای مهم
نرمافزار  BPMSفراگستـــــر

SOA

SOA
معمــاری ســرویس گــرا ( )SOAچارچــوب تعاملــی را بیــن خدمــات
ســازمان و سیســتمها فراهــم مــیآورد کــه آنهــا بتواننــد در کنــار
یکدیگــر بصــورت یکپارچــه فعالیــت نماینــد.

ESB

ESB
 )Enterprise Service Bus) ESBبعنــوان یــک گــذرگاه ،ابــزاری بــرای
یکپارچــه کــردن انــواع برنامههــای کاربــردی و کل نرمافزارهــای
ســازمان مــی باشــد.

BPMN 2.0
TM

 )Business Process Modeling Notation) BPMNمجموعــهای از
نمادهــای گرافیکــی اســت کــه بــرای مدلســازی فرایندهــا اســتفاده

XPath
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LDAP

LDAP
 LDAPپروتکلــی اســت کــه بــا اســتفاده از آن میتــوان یکپارچگــی

میشــوند.

بیــن کاربــران نرمافــزار  BPMSو  Active Directoryایجــاد نمــود.

XPDL

HTML5

 XPDLیــا زبــان تعریــف فراینــد بصــورت  ،XMLیــک فرمــت اســتاندارد

 HTML5بــه ایــن جهــت طراحــی شــده اســت کــه تقریبــا هــر کاری در

اســت کــه هــدف آن فراهــم نمــودن امــکان تبــادل تعاریــف فرایندهــا

وب انجــام دهیــد بــدون اینکــه نیــاز بــه نصــب پالگیــن بــر روی مرورگــر

بیــن ابزارهــای مدلســازی مختلــف اســت.

داشته باشید.

BPSIM

SignalR

 BPSimایــن امــکان را فراهــم مــیآورد کــه فرایندهــای شناســایی

کاربــرد  SignalRدر مــواردی اســت کــه کاربــر نیــاز بــه تازهســازی

شــده در  BPMNو  XPDLبــا اطالعــات دقیقــی از روشهــا و تحلیلهــا

صفحــه بــرای مشــاهده دادههــای جدیــد دارد ،نظیــر ســاخت نمودارهای

مــورد اســتفاده واقــع شــوند.

تحــت وب کــه بصــورت لحظــهای بروزرســانی میشــوند.

XPATH

JQUERY

 XPathایــن امــکان را فراهــم مــیآورد کــه بتــوان بــه اجــزای یــک

 jQueryکتابخانــهای ســبک وزن از جــاوا اســکریپت اســت کــه بــرای

فراینــد بســادگی از طریــق آدرسدهیهــای منطقــی و سلســله مراتبــی

ســاده کــردن و نوشــتن اســکریپتهای ســمت کالینــت در زبــان HTML

دســت یافــت.

طراحــی شــده اســت.
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امنیـت

در نرمافزار BPMS
فراگستـــــر
امنیــت و قابــل اعتماد بودن سیســتم ،اولین اولویت در ســاخت و توســعه
محصــوالت فراگســتر میباشــد .ازآنجاکــه نرمافزارهای فراگســتر از انواع
زیرساخت شبکه نظیر اینترنت و اینترانت برای ارائه خدمات خود به کاربران
اســتفاده میکند ،در طراحی و معماری آن استانداردهای  ISO /IEC 27000و
 ISO 15408و معیارهای هشــتگانه امنیتی شــامل «هویت سنجی»« ،حفاظت
از اطالعات و کنترل دسترســی»« ،مدیریت نشست،رویدادنگاری و ممیزی»،
«واکنش در برابر خطاها و اســتثناءها»« ،مقاومت در برابر حمالت و نفوذها»،
«مقاومت در برابر خرابی و تســهیل در نگهداری از نرمافزار» و «مستندات
مربوط به پیکربندی امن سیســتم» به طور دقیق لحاظ شــده است.

برخــی از ویژگیهــای امنیتی
      پشتیبانی از  Single sign-onو تطبیق یافته با ()CAS
         پشتیبانی کامل از  Active Directoryو LDAP
      پشتیانی از امضای دیجیتال ()Digital Signature
          پشتیبانی از توکنهای امنیتی
      پشتیبانی از  SSLو تطبیق یافته برای محیطهای ارتباط امن
         پشتیبانی از رمزنگاری اطالعات ()Data-Encryption
      پشتیبانی از مکانیزمهای پیشرفته در کنترل دسترسی و اعتبار سنجی

امنیـت و پایداری از
ارکان اصلـی  BPMSفراگستـــــر

         مقابلــه بــا انــواع حمــات متعــارف و پیشــرفته ماننــد DOS , XSS , FPD , Sniffers
SQL injection XSRF , LFI

      و ...
www.faragostar.net
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فراگستــــــر

مشاهده اطالعات بیشتر
http://www.faragostar.net/
bpms/bpms-evaluation

بنیانگذار اولین آکادمی
 BPMایران
شرکت مهندسی پژوهشی فراگستــــر بعد از کسب تجربیات موفق در زمینه
برگزاری ســمینارها و وبینارهای  BPMSاقدام به تاســیس آکادمی  BPMبا
هدف افزایش و ارتقای ســطح عملکرد ســازمانها و شرکتها نموده است.
بیش از  600نفر تا به امروز دارای مدارک معتبر از این آکادمی میباشند.
خدمات آکادمی  BPMفراگستــــــر شامل موارد ذیل میباشد:
      برگزاری سلسله سمینارهای دورهای
         ارائه دورههای آموزشی تخصصی در حوزه مدیریت فرایندها
      راهاندازی کتابخانه دیجیتال ،فیلم ،کتاب و مقاله
         انتشار اخبار و مقاالت مرتبط با نرمافزار BPMS
      برگزاری وبینارها و سمینارهای آنالین

جهـــت ثبتنـــام و اســـتفاده رایـــگان از خدمـــات آکادمـــی  ،BPMبـــه
وبســـایت فراگستـــــــر بـــه آدرس ذیـــل مراجعـــه نماییـــد.

      http://www.faragostar.net/bpms-academy

فرایندهایتـان
را خودتان بسـازید
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کاربرد BPMS
در شرکتهای خصوصي
بــا  BPMSمیتوان کليه فرايندهــاي داخلي و فرايندهايي که با افــراد حقيقي و حقوقي خارج
از ســازمان ازجمله مشــتريان ،تأمینکنندگان و  ...در ارتباط اســت را در حداقل زمان ممکن
مکانيزه نمود.
از سوي ديگر  BPMSفراگستــــــر قادر است بين فرايندهاي ساختهشده و ساير سیستمهای
اطالعاتــي موجود در شــرکت ،يکپارچگــي ايجاد نمايد .اعمــال تغييــرات در هرزمانی به دليل
برخورداري از قابليت  versioningنيز بهراحتی ميســر خواهد بود.
بهعنــوان مثــال فرايندهايــي از قبيل :خريد ،تدارکات ،ســفارش محصول ،کليــه فرايندهاي
منابع انساني و ...

کاربرد BPMS
در سازمانهای دولتی
عــاوه بر کاربردهاي قیدشــده در شــرکتهای خصوصي کــه در مورد ســازمانهای دولتي نيز
مصداق دارد ،میتوان به موارد زير اشــاره کرد:
پیشنیاز دولت الکترونیک ،مکانیزه و خودکارشدن فرایندها و سرویسهایی است که بایستی
به ذینفعان مربوط ارائه شــود .بهطور خالصه فرایند توليد نرمافزار(الکترونيکي شــدن ارائه
خدمــات و ســرویسها) به روشهای برنامهنویســی به دليــل حجم باالي برنامهنویســی ،امري
بسيار زمانبر میباشد.
برخالف روش برنامهنویسی توليد نرمافزار ،درروش مدرن ،با بهکارگیری سیستمهای ،BPMS
نرمافزار با حداقل برنامهنویســی در کمترين زمان ممکن ســاخته خواهد شد.
از طريــق  BPMSيکــي از موانع اساســي تحقــق دولــت الکترونيک که درگذشــته باعث اتالف
زمانهای زيادي میشد ،برطرف گرديده است.
کليــه ســرويسها ازجمله :صدور ،خدمــات و تمديد انــواع مجوزها و ســاير خدمات دولتي و
فرايندهــاي داخلــي از قبيــل :مناقصات ،نظــام پیشــنهادها و  ...قابل پیادهســازی و اجرا در
حداقل زمان ممکن خواهد بود.
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داستان موفقیت

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دارابودن بیش

این امر هم اضافه شــدن قابلیت تولید لینک عمومی

از 8معاونــت 12 ،دانشــکده ،دهها مرکــز تحقیقاتی،

توسط شرکت فراگستــــــر به  BPMSاست.

درمانــی و بیمارســتان یکی از برترین دانشــگاههای

به عبارت دیگر چنانچه مراجعین به پرتال و وب سایت

دولتی کشور است.

شــما خارج از سازمان باشند ،بدون نیاز به ثبتنام و

درپی درخواســت تیم فناوری اطالعــات این مجموعه

دریافت رمز عبور به این سامانه دسترسی مییابند.

برای سیستم مدیریت فرایندها ،پس از بررسیهای

بدیهی اســت در تکمیــل این قابلیــت کلیه مالحظات

دقیق کارشناســان فراگستــــــر و برگزاری جلســات

امنیتی رعایت شده است.

متعــدد ،توافق برای همکاری صورت گرفت.

شــایان ذکر اســت قرارگرفتن فرمهــا روی پورتال

در طــول کمتر از یک مــاه آموزش کارشناســان این

و وبســایت دانشــگاه بدون نیاز به مباحثی ازجمله

مجموعه ،توسط شرکت فراگستــــر ،سامانهی درخواست

وبسرویس و ...انجامشده است.

انتقال دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی راهاندازی

همچنین در زمان کوتاهی فرایند صدور پروانه مراکز

شد .فرمها و فرایندهای مربوط به این سامانه توسط
کارشناسان فناوری اطالعات این سازمان تنها طی سه
روز ســاخته و راه اندازی شــده اســت .خاص بودن
فرایند مذکور به این جهت است که امکان دسترسی

درمانی که خود متشــکل از  12زیر فرایند است در
این مرکز ساخته شده است.
و این داســتان همچنان ادامه دارد ...

عمومــی بدون نیاز به  LOGINو بدون ورود اطالعاتی
مانند نام کاربری یا رمز عبور میسر خواهد بود .علت
www.faragostar.net
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شرکت تام ایران خودرو با هدف توسعه خطوط تولید

جهانی با پشــتیبانی مناســب فنی توسط فراگستــــــر

یکی از فرایندهای اصلی و تخصصی شرکت “بیمه ما“،

باال بودن بار مالی تغییرات برای شــرکتهای بیمهای

کارخانجات ایران خودرو تاســیس گردیده است .این

توانسته است هزینه ایجاد و تغییر سیستمهای مبتنی

فرایند اخذ مجوز اصالح بیمهنامه اســت که آغاز آن

در صورت اشتباه و سرعت و دقت مورد نیاز در اجرای

شرکت پس از به کارگیری اتوماسیون اداری سعی در

بر فرایندها را در این سازمان کاهش عمدهای دهد.

از نمایندگیها و شــعب و اتمام آن در واحد فناوری

فراینــد مذکــور ،بیمه ما را بر آن داشــت تا با ابزار

تسهیل گردش کارها در سازمان نمود .خالءهای موجود

همچنین سطح یکپارچگی فرایندها و سیستمهای سازمان

اطالعات است .این فرایند در مسیر خود از واحدهای

 BPMSفراگستــــر اقدام به مکانیزهنمودن آن نماید.

در سیستمهای اتوماسیون اداری منجر به انتخاب یک

با استفاده از سیستم  BPMSبهبود قابلتوجهی یافته

مدیریت بیمه نیز عبور میکند و قبل از ورود به واحد

ابزار مبتنی بر گردش کار در سازمان شد .با استفاده

و با افزایش تجربه و دانش کارشناســان مجموعه در

فناوری اطالعات نیازمند تائید مدیرعامل یا قائممقام

طی دو هفته توســط ابزار  BPMSپیادهسازی گردید.

از سیستم  Skeltaبخشــی از نیازهای سازمان مرتفع

کار با این سیســتم ،افق روشــنی برای گسترش آن

مدیرعامل است .با توجه به موارد فوق میتوان عمق

گردید .وجود مشــکالت عدیــده از قبیل هزینه باالی

در سازمان پیشبینی میگردد.

اهمیت و حساسیت این فرایند را درک کرد .در این

توســعه ،تخصصی بودن توســعه نرمافزار ،ســخت و

هماکنــون بیش از  20فرایند در ســطح ســازمان از

فرایند متقاضیان بدون نیاز به ثبتنام ،دریافت رمز

طوالنی بــودن مکانیزاســیون فرایندها و عدم وجود
زبان مشترک ،شرکت تام را بر آن داشت تا از BPMS

فراگستــــــر به عنوان ابزاری بهمنظور مکانیزاسیون

قبیــل فرایندهای مالی ،بازرگانی و منابع انســانی در
این سازمان مکانیزه شده است.

دالیــل موفقیت پروژه  BPMSمیگویند :اســتفاده از
یک سیستم مدیریت جریان کار استاندارد در کالس
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باعث شده بود گاه فرایند با سه برابر زمان استاندارد

      

ادامهمطلبhttp://www.faragostar.net/irankhodro-success:

فرایند ایجاد شــود و به جریان درآید.
این تنها یــک نمونه از فرایندهای راهاندازی شــده
در بیمه ما میباشد.

دسترسی مییابند.
پیگیری توســط تاییدکننــدگان و حجم باالی اصالحات

فرایندهای ســازمانی بهره برداری کند.
متخصصین فناوری اطالعات تام ایران خودرو درباره

عبور و  ...به این ســامانه و تکمیــل فرمهای مربوطه

پیشبینی میشــود بهصورت ماهانه  ۱۰۰۰مورد از

      

ادامه مطلب http://www.faragostar.net/bime-ma-success :

به اتمام رســد .البته گاهی هم به اتمام نمیرســید
که در این صورت نیز هیچ گزارش شــفاف و گویایی
وجود نداشت.
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مرکــز تحقیقــات و نــوآوری صنایع ســایپا در ابتدای

طی مراحل مختلف ارزیابی BPMS ،فراگستــــر انتخاب

فراینــد زنجیرهی توســعه محصوالت خودرو بهعنوان

گردید.

مغــز متفکر و موتور محرک و جلوبرندهی گروه در دو

با  BPMSفراگستــــــر و آموزشهای ارائه شــده به

این شــرکت جزو شــرکتهای دانشمحور بوده و از

داخلی ،اعتبار سنجی مشتریان ،پیشبینی فروش و ...

مدیریت اســتراتژیک برخوردار میباشــد .به گفته

از ابعاد ظریف اجرای فرایند ،توزیع جغرافیایی دفاتر

مدیر سیستمها و روشهای شرکت مژده“ :تا قبل از

سایت مجزا احداث گردیده است.

کارشناسان این مرکز بسیاری از فرایندهای بازرگانی،

این شرکت دارای پروژههای کالن با سرمایههای عظیمی

فنی و اداری مکانیزه شده است.

اســت و بخش آزمایشــگاهی آن بهعنوان مجهزترین

خصوص اجرای تصمیمات استراتژیک مدیران ارشد

برخی دیگر از ارزش افزودههای ایجاد شده در مرکز

وجود نداشت و امکان عکسالعمل بهموقع در مقابل

تحقیقات ســایپا به قرار زیر است:

فرصتها و تهدیدهای بــازار فراهم نبود .ازاینرو

کوتاهشدن فاصله و زمان تولید سیستم و حذف صف

سازمان به سمت مدیریت فرایند محور حرکت کرد و

واحد آزمایشــگاهی در کشــور محسوب میشود .این
مرکــز از اتوماســیون اداری و  BPMSفراگستــــــر
استفاده مینماید.
مرکز تحقیقات سایپا قبل از تجهیز به  BPMSفراگستــــر
با چالشهای زیادی ازجمله :حجم زیاد درخواســتها
بــرای ایجاد و تغییر سیســتمها و فرایندها از طریق

در واحد تولید نرمافزار سازمان ،مدیریت تغییرات،

به  sharepointروی آوردند ولی گردش کار موجود
در این ابزار انتظاراتشان را برآورده نکرد .سرانجام
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در این راستا تحقیقات زیادی انجام شد و در نهایت

کاهش خطای انسانی در انجام فعالیتها ،امکان نظارت

 BPMSفراگستـــــر باالترین امتیاز را کسب نمود“.

و پایش کاربران و واحدهای مختلف ســازمان و...

در حال حاضر شرکت مژده بیش از  30فرایند را در

از نــکات مهــم دیگــر در پیادهســازی  BPMSبحث
یکپارچگی با داشبردهای مدیریتی میباشد که بهخوبی
میسر شده است.بســتر ارائه فرایندهای نهایی نیز
از پورتال ســازمانی مبتنی بر شــیرپوینت اســتفاده
گردید و چنین شــد که  BPMSدر کنار MS Project
و  BSCو ســایر سیســتمهای موجود در ســازمان به
ایفای نقش پرداخت.

ابزار فراگستــــر پیادهسازی و اجرا نموده است که

روش برنامهنویسی مواجه بود.
تیم نرمافزاری این مرکز برای رفع چالشهای مذکور

راهاندازی نرمافزار  ،BPMSابزار و انعطاف الزم در

مختلف در ایران ،دبی و هند میباشــد.

شــامل دو زنجیره برنج و چای میباشــد .این زنجیره

      

ادامه مطلب http://www.faragostar.net/saipa-success :

شامل پروسهی کاملی از تأمین مواد اولیه تا عرضهی

      

ادامه مطلب http://www.faragostar.net/mojdeh-story :

محصول میباشد .برخی فرایندهای پیادهسازی شده
عبارتانــد از :تأمین  ،لجســتیک خارجی ،لجســتیک
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